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ITEM DE PAUTA 3.3 Detalhar as diretrizes do Plano de Trabalho 2021 da CPUA, definir metas e prazos. 
INTERESSADO CAU/MG, CAU/BR, Sociedade civil e TCU 
ASSUNTO Proposta de plano de trabalho CPUA-CAU/MG (2021) 
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
DCPUA-CAU/MG 61.3.3/2021 

A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL DO CAU/MG, em reunião extraordinária, no dia 02 de março 
de 2021, de forma virtual, por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância, no 
exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 99 do Regimento Interno aprovado pela 
Deliberação Plenária nº 0085.6.5/2018 do CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR Nº 
0087-11/2019 do CAU/BR, e a Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando inciso X, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que dispõe como 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “elaborar e deliberar sobre os planos de 
ação e orçamento e os planos de trabalho da comissão, e suas alterações, observando o Planejamento 
Estratégico do CAU e as diretrizes estabelecidas”; 

Considerando a formulação do plano de ação e orçamento do CAU/MG para o exercício de 2021, aprovada 
mediante deliberação plenária DPOMG Nº 0108.6.5-2020, de 16 de novembro de 2020; 

Considerando o inciso III, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum 
às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “propor, apreciar e deliberar sobre matéria de caráter 
legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
referentes à sua área de atuação e no âmbito de sua jurisdição, para apreciação do presidente ou para 
deliberação, em tempo hábil, do Plenário ou do Conselho Diretor”; 

Considerando inciso XI, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum 
às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar, cumprir e fazer cumprir a execução das metas 
previstas nos planos de ação e orçamento, e acompanhar os resultados alcançados no plano de trabalho das 
comissões”; 

Considerando o inciso XII, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência 
comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “propor, apreciar e deliberar sobre o aprimoramento 
e cumprimento dos indicadores estratégicos pertinentes às competências da respectiva comissão”; 

Considerando o inciso XX, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência 
comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “propor, apreciar e deliberar sobre implementação de 
ações conjuntas com outras comissões”; 

Considerando o 1° Seminário conjunto das Comissões Especiais (Cpua, Cathis e CPC) realizado nos dias: 
14/09/2020, alcançando 262 participações simultâneas; 15/09/2020, alcançando 218 participações 
simultâneas; e 16/09/2020, alcançando 167 participações simultâneas; 

Considerando a realização de duas edições, em 2019, e, em 2020, de evento inscrito no Circuito Urbano do 
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) e que está prevista sua terceira 
edição no plano de ação e orçamento do CAU/MG para 2021;  

Considerando o art. 79, do Regimento Interno do CAU/MG que dispõe que, “as comissões ordinárias terão seus 
planos de ação e orçamento e planos de trabalho apreciados e deliberados pelo Conselho Diretor”.
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DELIBERA: 

1. Dar ciência à Presidência do CAU/MG da proposta de plano de trabalho da CPUA-CAU/MG para o 
exercício 2021 e outros documentos anexados nesta deliberação para que encaminhe para a 
apreciação e deliberação pelo Conselho Diretor do CAU/MG. 

 

DCPUA-CAU/MG Nº 61.3.3/2020 
 

 

Conselheiros Estaduais 

Votação 
Sim       
(a 

favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Sergio Myssior TITULAR x    
2 Carlos Eduardo Rodrigues Duarte TITULAR x    
3 Antônio Augusto Pereira Moura TITULAR    x 
4 Mariana Fernandes Teixeira                                    TITULAR x    
5 Maria Carolina Nassif de Paula   TITULAR    x 

 

Sergio Myssior                                                     ____________________________________ 
Coordenador da CPUA-CAU/MG                                                  

Carlos Eduardo Rodrigues Duarte                     ____________________________________ 
Coordenador adjunto da CPUA-CAU/MG                                                  

Antônio Augusto Pereira Moura                       _____________AUSENTE________________                                 
Membro Titular da CPUA-CAU/MG                                                  
  
Mariana Fernandes Teixeira                               ____________________________________                                 
Membro Titular da CPUA-CAU/MG                                                  
  
Maria Carolina Nassif de Paula                          _____________AUSENTE________________                                                              
Membro Titular da CPUA-CAU/MG       
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ANEXO I – DCPUA-CAU/MG n° 61.3.3/2020 
Atividades e projetos do plano de ação e orçamento do CAU/MG para o exercício 2021 relativas às 

competências da CPUA-CAU/MG 
 

Meta da Ação  
(Quant.)

Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 
2020
(A)

Programação 
2021

(B)

9

Realizar o calendário de nove Reuniões Ordinárias (Comissões e Plenária) para o 
cumprimento de suas competências regimentais e o desenvolvimento de ações 
previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano de Ação do CAU/MG, prevendo 
datas para tratativas conjuntas com as demais Comissões Especiais. 

Não se aplica            32.995,27            15.000,00      (54,5)                           -   

4
Realizar o calendário de quatro Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 
demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 

Não se aplica              4.120,10    (100,0)                           -   

1

Inscrever e realizar um evento no 3° Circuito Urbano do Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) abordando temas 
como inovações sociais, tecnológicas, econômico/financeiras e de políticas 
públicas e governança que contribuam para o aprimoramento dos serviços ou da 
política urbana. Além de debater e divulgar a Nova Agenda Urbana e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 11 (“Tornar 
as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis”), o Circuito Urbano celebra no início do mês de outubro o Dia 
Mundial do Habitat e encerra, com o Dia Mundial das Cidades.

Não se aplica              1.134,70              1.134,70             -                             -   

6

Realizar seis palestras  nos encontros "CAU e a Cidade", no Painel sobre 
Planejamento Urbano e Regional dos encontros programados para acontecer em 
meses alternados, nas cinco cidades-sede de Escritório Descentralizados do 
CAU/MG: Juiz de Fora, Ipatinga, Uberlândia, Montes Claros e Poços de Caldas e 
na cidade-sede do CAU/MG, Belo Horizonte, para promover a aproximação 
institucional com as agências metropolitanas, prefeituras e profissionais das 
regionais do CAU/MG.

Não se aplica              1.400,00              1.400,00             -                             -   

1
Elaborar na rotina de reuniões da Comissão, uma cartilha para difundir a 
aplicação dos instrumentos de política urbana nos municípios e regiões 
metropolitanas mineiras. 

Não se aplica              1.050,00    (100,0)                           -   

41

Ampliar a representatividade do CAU/MG junto aos Municípios Mineiros 
mediante a aplicação de Questionário de Política Urbana, por meio de Ofícios 
enviados por correspondência eletrônica,  em 41 municípios mineiros 
selecionados pela Comissão por representarem 40% da população do Estado e 
conter 74% dos arquitetos e urbanistas ativos de Minas Gerais.

Não se aplica                           -               -                             -   

1

Minutar e encaminhar para a aprovação do Plenário, uma proposta de 
requerimento de constituição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
de Frente Parlamentar em Defesa da arquitetura e urbanismo como política 
de Estado, com a finalidade de debater e comunicar matérias legislativas que 
tratam da produção da Arquitetura e Urbanismo no Estado.

Não se aplica                           -               -                             -   

1

Evento: II Seminário Legislativo ALMG e CAU/MG. Elaborar um evento  para 
debater Projetos de Lei Estaduais e Normas que tratam do tema Arquitetura e 
Urbanismo em suas diversas dimensões: mercado de trabalho, construção civil, 
política urbana, habitação de interesse social, dentre outras.

Não se aplica              1.134,70    (100,0)                           -   

1

Evento: 2° Seminário Conjunto das Comissões Especiais (CPUA, CATHIS E CPC). 
Realizar um evento a fim de promover o CAU/MG como referência estadual na 
defesa e fomento das boas práticas do planejamento e desenvolvimento urbano 
e ambiental, habitação de interesse social e patrimônio cultural integrados, além 
de ampliar visibilidade e repercussão dos serviços pretados e sua rede de 
relacionamento.

Não se aplica                           -                1.400,00             -                             -   

           41.834,76            18.934,70      (54,7)                           -                             -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 
Recursos do 

Fundo de Apoio 
(R$) 

% Utilização do 
Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental

 
 

Meta da Ação  
(Quant.)

Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 
2020

(A)

Programação 
2021

(B)

1
MINASCON: apoiar e participar de um evento realizado pela Federação das 
Industrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) de repercussão estadual.

Não se aplica                           -               -                             -   

1
Congresso Mineiro de Municípios: apoiar e participar de um evento promovido 
pela Associação Mineira de Municípios (AMM) que promove tradicionalmente 
debate entre prefeitos mineiros em torno de pautas municipalistas.

Não se aplica                           -               -                             -   

1
CASACOR Minas Gerais : apoiar e participar em forma de palestra de uma 
mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo, que reúne renomados 
arquitetos, designers de interiores e paisagistas.

Não se aplica              3.200,00              3.200,00             -                             -   

             3.200,00              3.200,00             -                             -                             -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 
Recursos do 

Fundo de Apoio 
(R$) 

% Utilização do 
Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Eventos Técnicos e Seminários

 
Fonte: Aba “Anexo 4” da planilha da Programação do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/MG, 16 nov. 

2020. 
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ANEXO II – DCPUA-CAU/MG n° 61.3.3/2020 
Mapa Estratégico do Planejamento Estratégico do CAU 

 

 

Em destaque os objetivos estratégicos prioritários nacionais (preenchimento realçado) e locais (contorno 
realçado). Fonte: Aba “Mapa Estratégico” da planilha da Programação do Plano de Ação e Orçamento 2021 do 

CAU/MG, 16 nov. 2020. 
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ANEXO III – DCPUA-CAU/MG n° 61.3.2/2020 
Lista de ações gerais (a desenvolver) e cronograma (a preencher) 

 

AÇÕES CPUA-CAU/MG 
2021 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 

Proposição de frente 
parlamentar na ALMG em 
conjunto com outras comissões 
do CAU/MG. 

            

1.1 
Elencar projetos de lei estaduais 
para a atuação do CAU/MG. 

            

1.2 
Articular o II Seminário 
Legislativo ALMG e CAU/MG 
para o ano de 2022. 

            

2 

Estabelecer, por meio de edital, 
convênios com instituições para 
qualificar e capacitar os 
profissionais Arquitetos e 
Urbanistas para trabalhar com 
regularização fundiáriai. 

            

3 

Promover premiação através de 
um edital de boas práticas na 
Arquitetura e Urbanismo no 
campo da política urbana e 
ambiental e enviar para a 
aprovação do Conselho Diretor 
do CAU/MG.ii 

            

4 

Promover uma seleção por meio 
de edital para desenvolvimento 
de conteúdo pedagógico para 
ensino fundamental e médio 
sobre política urbana e 
ambiental que seja de uso livre e 
enviar para a aprovação do 
Conselho Diretor do CAU/MG.iii 

            

5 

Promover seleção por meio de 
edital ou através de empresa 
contratada para elaboração de 
cartilhas com temáticas diversas 
dentro do plano de trabalho da 
CPUA.iv 

            

6 

Produzir conteúdo relativo a 
suas competências regimentais 
para campanha em formato de 
diálogo – podcast (ref. Protocolo 
Siccau n. 1145686/2020)v 

            

7 

Retomar a página de 
planejamento urbano e 
ambiental no site do CAU/MG, 
com acesso direto pela página 
inicial dentre as abas horizontais 
localizadas à direita da página 

            



 
  

4 
 

inicial (similar ao acesso da 
página de ensino e formação e 
ATHIS) facilitando o acesso ao 
conteúdo produzido. 

8 

Promover parcerias com 
instituições públicas e privadas 
como Governo de Minas, OAB, 
SEBRAE, FAPEMIG, dentre 
outras. 

          

  

9 

Promover a participação do 
CAU/MG na UIA 2021 através do 
envio de conteúdo, como o 
relatório produzido no evento 
preparatório “UIA 2020” dentre 
outros.   

            

10 

Inscrever e realizar um evento 
no 3° Circuito Urbano do 
Programa das Nações Unidas 
para os Assentamentos 
Humanos (ONU-HABITAT).       

  

    

11 

Propor ações conjuntas com as 
demais Comissões Especiais, tais 
como, o 2° Seminário Conjunto 
das Comissões Especiais. 

            

  

 

* O mês de junho, normalmente, antecede a reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício que 
ocorre nos meses de julho e agosto. Deste modo, é imprescindível que se providencie a revisão do plano de 
trabalho da Comissão neste período. 

  

  

  

 
 
 

 
 

 
i A abertura deste Edital utilizará um valor de R$10.000,00 referente à publicação. 
ii A abertura deste Edital utilizará R$ 30.000,00 para premiação. 
iiiA abertura deste Edital utilizará R$ 60.000,00 para o desenvolvimento de conteúdo pedagógico. 
iv A abertura deste Edital utilizará 12.000,00 para desenvolvimento das cartilhas. 
v Para participar da ação de spots de podcast do CAU/MG é necessário: 
a) Redigir um texto com no máximo 1.000 caracteres. 
b) Gravar este texto em áudio três vezes em local silencioso. 
c) Enviar este texto e os três áudios gravados para a Presidência do CAU/MG dar os encaminhamentos necessários. 
Ver deliberação N° 19/2020 – CED – CAU/MG, de 28 de julho de 2020. 
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